
In 1884 kocht Antonin Dvořák (1841 – 1904) een stuk land in Vysoká, 
een dorpje zo’n zestig kilometer ten zuiden van Praag. Dvořák bouwde er 
een huis omgeven door een grote tuin met uitzicht op het dorp. Hij 
genoot er van de rust en bracht er de zomers met zijn gezin door. Hij 
speelde orgel in de dorpskerk, maakte lange wandelingen door de bossen 
en genoot vooral van het gezang van de vogels die volgens hem de ware 
meesters waren. Hij was zelfs van plan om ooit nog eens een vogel-
symfonie te schrijven.
 
In de zomer van 1889 schreef hij aan een vriend dat zijn hoofd vol ideeën 
zat, maar dat hij ze rustig op moest schrijven omdat zijn hand het anders 
niet kon bijhouden. Het componeren ging verbazingwekkend gemakkelijk 
en hij kreeg zo maar de ene melodie na de andere. 
Een van de werken die hij die zomer schreef was zijn achtste symfonie en 
dit werk weerspiegelt de gelukkige en opgewekte stemming waarin 
Dvořák verkeerde. 
Ofschoon de achtste symfonie nogal eens de “Engelse” genoemd wordt, 
schreef Dvořák haar niet voor Engeland. Als een soort opdracht schreef 
hij in de parituur ‘Ter gelegenheid van mijn benoeming tot lid van de 
Tsjechische Academie voor Wetenschappen, Literatuur en Kunst van 
Keizer Franz Joseph’.
 
Maar Dvořáks uitgever was niet van plan hem het bedrag te betalen dat 
hij voor de symfonie wilde hebben en daarom voelde Dvořák zich vrij om 
het werk bij Novello in Londen te laten verschijnen en dat leidde tot de 
bijnaam “Engelse’ voor deze symfonie.
 
De première van de achtste symfonie zou aanvankelijk plaats vinden op 
12 januari 1890 in Praag maar moest worden uitgesteld tot 2 februari 
omdat de hele familie Dvořák geveld was door de griep. Dvořák koos zijn 
achtste symfonie om te dirigeren ter gelegenheid van zijn benoeming tot 
eredoctor van de universiteit van Cambridge, een gebeurtenis waar hij 
buitengewoon trots op was.
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Deze cd maakt deel uit van een tien-delige reeks. Deze is uitgebracht in het Deze cd maakt deel uit van een tien-delige reeks. Deze is uitgebracht in het 
kader van het 120-jarig bestaan van het Koninklijk Concertgebouworkest, in kader van het 120-jarig bestaan van het Koninklijk Concertgebouworkest, in 
samenwerking met AVRO en Radio 4.samenwerking met AVRO en Radio 4.

-Allegro con brio-Allegro con brio
-Adagio-Adagio
-Allegretto grazioso-Allegretto grazioso
-Allegro ma non troppo-Allegro ma non troppo

Symfonie no. 8 in G, opus 88Symfonie no. 8 in G, opus 88
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